Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Száma: 881-22/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 19-én
(Kedden) 14,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
Keresztes Lajos polgármester
Horváth Zsolt képviselő
Jákli János képviselő
Jákli Viktor képviselő
Kiss Lajos Csaba képviselő
Dr. Süveges Árpádné képviselő
Takács Zoltán képviselő
Tóth István képviselő
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző.
Jelen voltak még: a mellékelt jelenléti íven felsoroltak.
Keresztes Lajos polgármester: Köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.(Dr. Süveges Árpádné később
érkezett.)
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Barina Gyuláné köztisztviselőt, a jegyzőkönyv
hitelesítésére pedig Takács Zoltán képviselőt.
Javaslatot tett az ülés napirendjének módosítására:
Kerüljenek napirendre:
- 14. napirendi pontként: Döntés Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való
tartozásról,
- 15. napirendi pontként: Tájékoztató DBM-MONI aktuális finanszírozási kérdéseiről,
- 16. napirendi pontként: Dunaföldvár, Felső-Öreghegyen közút elnevezése,
- Zárt ülés 4. napirendi pontjaként: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. beruházási
számlái kifizetésének ügye című előterjesztések.
Más javaslat nem volt, Keresztes Lajos megszavaztatta a napirendet.
A Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendet:
1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
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3. Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
4. Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program II.
ütemének keretében 20x40 méteres műfüves pálya kiépítéséhez önrész
biztosításáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
5. Dunaföldvár Városi Kézilabda Klub bérleti díj csökkentése iránti kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
6. Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
7. Gálikné Buza Piroska és Buza Brigitta Dunaföldvár, Erkel F. u. 10/A.
lakásvásárlási ügyében vételár fizetési határidő módosítása iránti kérelem
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
8. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakások (Liszt F. u. 11/A. és
Vörösmarty u. 24.) értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
9. LHR-738 frsz.-ú „tanyabusz” ügyében tájékoztatás
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
10. Dunaföldvár közigazgatási területén erdő telepítésének feltételei
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
11. Ingatlanvétel Kálvária partfal rendezése során
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
12. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
13. Törvényességi felhívás Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének mulasztására alpolgármester választás vonatkozásában
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
14. Döntés Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való tartozásról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
15. Tájékoztató DBM-MONI aktuális finanszírozási kérdéseiről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
16. Dunaföldvár, Felső-Öreghegyen közút elnevezése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
17. Egyebek
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Zárt ülésen:
1. Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetői álláshelyére benyújtott
pályázatok elbírálása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
2. Együttműködési Megállapodás Bölcske szennyvízcsatorna bővítésére
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
3. DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási díj kifizetése iránti
kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
4. Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. beruházási számlái kifizetésének kérése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
5. Egyebek
Megérkezett az ülésre Dr. Süveges Árpádné képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.
Napirendi pontok tárgyalása
1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette a rendelet-tervezetet.
Módosító javaslat nem volt, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Aláírt rendelet 2 eredeti példánya a Kormányhivatalhoz külön levélben megküldésre került.
2. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Bárdos Lászlóné dr.: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem hangzott el, Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
142/2012.(VI.19.) KT.
határozat
A Képviselő-testület a Dunaföldár Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát és ezzel
egyidejűleg a 6/2011. (III. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott SzMSz 13. számú
függelékét az alábbiak szerint módosítja 2012. július 1-i hatállyal kezdődően:
I.

A 5. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

Az államháztartási szakfeladatok – Alaptevékenységek
680001
841133
841403
862240
931102

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

II. Az alapító okirat 13. b) pontja a következőre változik:
13. b) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A köztisztviselőkre a 2011. évi CXCIX. a közszolgálati tisztviselőkről szóló
közalkalmazottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
munkavállalókra munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV.
irányadó.

törvény, a
törvény, a
az egyéb
törvény az

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Keresztes Lajos
polgármester

3. Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiss Lajos Csaba kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a polgármester.
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Bárdos Lászlóné dr.: A Képviselő-testület módosította a gyermekjóléti szolgálat alapító
okiratát, ezt kell keresztül vezetni az SZMSZ-en.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a SZMSZ módosítási javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
143/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Alapszolgáltatási
Központja Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
„Kikerül:
Az I. részből a 9. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége alcím alól a:
„szakfeladat 2009.12.31-ig: családsegítés alaptevékenység sz.: 853244 Gyermekjóléti
szolgáltatás alaptevékenység sz.: 853288.”
A III. részből a 2. részintézmény neve: alcím alól a: „Telephelyei: Bölcske, Paksi u. 10.
Madocsa, Fő u. 22. „
A módosított egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Babits Józsefné DASZK vezető
Visszajött az ülésre Kiss Lajos Csaba képviselő, jelen van 7 fő képviselő és a
polgármester.
4. Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program II.
ütemének keretében 20x40 méteres műfüves pálya kiépítéséhez önrész
biztosításáról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Szabó Péter Csaba: Ismertette a pályázatot. Elmondta, sportszakmai okok is vezérelték
azzal, hogy szolgalmazza a pályázat benyújtását. Az elmúlt évtizedekben Dunaföldváron új
sportpálya nem épült. Ha megépülne a pálya, az nem csak szigorúan a futballisták számára
lenne hasznos, hanem bárki használhatja majd versenysportra, vagy szabadidős
tevékenységre. 30 millió forintos érték valósulhatna meg. Ez nagy előre lépés lenne.
Tóth István: Megkérdezte, hova épülne a pálya?
Szabó Péter Csaba: A futballpálya Előszállási úti felére.
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Keresztes Lajos: A korábbi igazgató ígéretet tett arra, hogy a Bioethanol üzem anyagi
segítséget ad az idei esztendőben egy sport beruházás megépítéséhez. A jelenlegi, új
vezetővel beszéltünk erről, aki elmondta biztosat még nem tud mondani, most kezdték meg a
termelést. 100 százalékos garanciát nem tud vállalni, de valószínűsítette, hogy ősszel
támogatni tudják a beruházást.
Elmondta, egy áprilisi kormányrendelet lényegesen, 13,5 milliárdról 650 millióról
csökkentette a pályázatokra szánt összegeket. Sajnos emiatt úgy tűnik, hogy a korábban
benyújtott Kálvária partfal II. üteméről és a csapadékvíz elvezetést célzó pályázatainkról is le
kell mondanunk. Az ezekre félretett pályázati önerőt emiatt vélhetően nem tudjuk
felhasználni, mert valószínű, hogy forráshiányra hivatkozva a pályázataink nem nyernek.
Ezzel is számolnunk kell.
Takács Zoltán: Az Együttműködési Megállapodás szerint az MLSZ-nek használati joga van,
ha megépül a pálya. Meg kell nézni, milyen kötelem van abban az esetben, ha a pálya más
célra lenne használva. Nézzék meg az „apró betűs” részeket.
Szabó Péter Csaba: Nagy valószínűséggel az elkövetkezendő 15 évben a pálya nem lesz más
célra használva.
Horváth Zsolt: A pályázat finanszírozását kétségesnek tartja, ezért szavazatát nem adja a
pályázat benyújtásához. Ha a bioethanol üzem fizetné az önerőt, akkor támogatná.
Kiss Lajos Csaba: Javasolta, e kérdésben a döntést halasszák el a július 10-ei ülésre.
Tudomására jutott, hogy egy dunaföldvári vállalkozó, aki komoly beruházást hajt végre,
termőréteggel meghordaná az edzőpályát. Meg kellene nézni ennek költségvonzatát, hátha
segítene a pályázati önrész biztosításában.
Szabó Péter Csaba: Sajnos erre nincs már lehetőség, mert a pályázat benyújtási határideje
2012. június 22.
Jákli János: Felhívta a figyelmet az Együttműködés Megállapodás V. 14. pontjára.
Mennyi lenne a pálya éves üzemeltetési költsége?
Szabó Péter Csaba: Bérköltség nélkül 150-200 e forint valószínűsíthető karbantartási
költségként.
Tóth István: A világítás? Szerinte 150 e forintba nem fér bele a karbantartási kiadás.
Szabó Péter Csaba: A világítás 16 db. 400 wattos reflektorral történne.
Takács Zoltán: Elmondta, nem baj, ha az MLSZ részesül a reklámbevételekből, mert annak
egy része nekünk marad.
Ha megépülne ez a pálya, az Előszállási út felől nagyon látványos lenne. Iskolai
rendezvényekre, mazsorett ill. néptánc előadásokra is lehetne használni. A gyermekek
rendkívül jó körülmények között sportolhatnak.
Támogatja a pályázat benyújtását.
Kovács Anikó: Még nem kaptak állásfoglalást a bekerülési költség vonatkozásában a
Minisztériumtól, hogy ez a pályázat nettó vagy bruttó finanszírozású e?
Keresztes Lajos polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztett határozati javaslatot.
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett voksolt, az
előterjesztés nem többséget, ezért a pályázat nem kerül benyújtásra.
5. Dunaföldvár Városi Kézilabda Klub bérleti díj csökkentése iránti kérelme
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth Zsolt: Több szervezet nem fizet. Nézzék meg részletesen és alaposan, hogy mi a
helyzet e tekintetben.
Kiss Lajos Csaba: Ne hajtsák be a kintlévőségeket. Több civil szervezet nem fizet pl. a
Művelődési Ház teremhasználatáért bérleti díjat. A foci pályát a város tartja fenn, ezért sem
fizetnek a focisok. Ha más civil szervezet is ingyen használhat tornacsarnokot, termeket, a
kézilabdások is megérdemelik ezt. Támogassuk azzal a civil szervezeteket, hogy ne kelljen
fizetniük bérleti díjat.
Keresztes Lajos: A költségvetésben a civil szervezetek támogatását már megemeltük több
mint 2 millió forinttal.
Szerinte az a logikus, ha használ valaki valamit, azért fizessen. Milyen alapon mondhatják azt
egy szervezetnek, hogy ő fizessen, a másik pedig ne.
Ha valamelyik szervezetben valóban gondot okoz a kifizetés, akkor jöjjön támogatásért az
Önkormányzathoz.
Nem szimpatikus számára, hogy egy szervezet nem fizetett semmit, de már jön támogatásért.
Jöjjön ősszel segítségért.
Kiss Lajos Csaba: Csak a szervezeti formában működőknek lehessen az ingyenes használat.
A baráti társaságok fizessenek.
Horváth Zsolt: Szabályozzák le, ki fizessen, ki ne.
Keresztes Lajos: Javasolta, a 2012.július 10-ei ülésre készüljön előterjesztés, azt tárgyalja
meg az Ügyrendi, az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság.
Megszavaztatta ezt a javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
144/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Kézilabda
Klub bérleti díj csökkentése iránti kérelmét és úgy határozott, hogy a tárgyban - döntést az
Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi, az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági
és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság általi megtárgyalás után - a 2012. július 10-ei soros
ülésén hoz.
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Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
6. Bölcske és Környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos anyag a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ez a Megállapodás, mely a képviselők előtt van, a korábban meghozott
határozatainknak az egységes szerkezetbe történő foglalása.
Bárdos Lászlóné dr.: A mi Testületünk az szerette volna, hogy készülékek arányában és ne
lakosság szám arányában kerülnek a költségek meghatározásra településenként.
A kihelyezett jelzőkészülék arányos finanszírozás szerepel a Megállapodásban, ha nem elég a
pályázati pénz.
A társulások a mostani jogszabályok szerint 2012. december 31-ig léteznek, új jogszabályt
még nem látott.
Keresztes Lajos polgármester a Megállapodás elfogadását megszavaztatta.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
145/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcske és Környéke
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását
a határozathoz csatolt formában elfogadja.
Határidő: a határozat továbbítására 2012. június 25.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

7. Gálikné Buza Piroska és Buza Brigitta Dunaföldvár, Erkel F. u. 10/A.
lakásvásárlási ügyében vételár fizetési határidő módosítása iránti kérelem
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Hozzászólás nem volt, megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
146/2012.(VI.19.) KT.
határozat

9
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gálikné Buza

Piroska és Buza Brigitta Dunaföldvár Erkel F. 10/A. lakásvásárlási ügyében a
62/2012.(III.06.) KT határozatban meghatározott vételár fizetési határidőt 2012. augusztus 31ére módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvételi szerződést fentiek
szerinti módosító megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

8. Döntés lakásügyben – önkormányzati bérlakások (Liszt F. u. 11/A. és
Vörösmarty u. 24.) értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Megszavaztatta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
147/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dunaföldvár Liszt
F. u. 11/A. szám alatti, 2448. hrsz-ú, 33 m2 alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli önkormányzati
szociális bérlakást és a Vörösmarty u. 24. szám alatti 1542. hrsz-ú, 50 m2 alapterületű, 2
szobás, komfortos, kertes szociális bérlakást nyilvános licit útján értékesíti a helyi lakásrendelet
vonatkozó szabályai szerint.
Az induló licit árat értékbecslés alapján kell megállapítani, amelynek költsége a Hivatalt terheli.
A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Az ingatlanok eladása esetén a lakásnyilvántartásból az ingatlanok törlését rendeli el a Képviselőtestület.
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

9. LHR-738 frsz.-ú „tanyabusz” ügyében tájékoztatás
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
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Keresztes Lajos: Részletesen elmondta az előterjesztésben foglaltakat.
Jákli Viktor képviselő kiment az ülésteremből, jelen van 6 fő képviselő és a
polgármester.
Bárdos Lászlóné dr.: Időközben megérkezett a NAV-tól az előterjesztésben jelzett
állásfoglalás. A levél szerint, amennyiben a lefoglalt gépjármű tulajdoni viszonyai utólagosan
az okmányirodai nyilvántartásban hivatalosan korrekcióra kerülnek, úgy a gépjármű foglalás
alóli feloldása iránt intézkednek. Ha ez nem történik meg és a végrehajtás alatt álló társaság
felszámolását a bíróság jogerősen elrendeli, a végrehajtási eljárást a foglalás fenntartása
mellett megszüntetik.
A tulajdonjog átíráshoz hozzájárulnak, de rajta tartják az elidegenítési tilalmat.
Keresztes Lajos polgármester a határozati javaslat „A” változatát szavaztatta meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
148/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az LHR-738. frsz-ú
jármű („tanyabusz”) ügyében adott tájékoztatást, és úgy határozott, hogy nem kíván ez
ügyben semmiféle intézkedést tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

Jákli Viktor képviselő visszajött az ülésre, jelen van 7 fő képviselő és a polgármester.
10. Dunaföldvár közigazgatási területén erdő telepítésének feltételei
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Keresztes Lajos: A felsorolás azokat a területeket tartalmazza, ahol teljes fásítás és
erdőtelepítés tiltás lenne.
Jákli János: A többi területre akkor szabad lenne a telepítés?
Jákli Viktor: Az előterjesztést nem egyeztették velük.
A Mezőgazdasági ülésen volt arról is szó, hogy egy frissen telepített akácost a jegyző
vágasson ki, de ez nem történt meg. Nem tudja, hogy ez szerepel-e a Mezőgazdasági
Bizottsági jegyzőkönyvben.
Bárdos Lászlóné dr.: Ha valaki bejelenti, akkor tudnak eljárni birtokháborításban.
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A dunaföldváriak sorba jelentik fel egymást, egy lánc indult el.
Sorba jönnek a kivágatási határozatok.
Horváth Zsolt: Megjegyezte, birtokvédelmet jogilag nem a Mezőgazdasági Bizottságnak kell
kérnie.
Keresztes Lajos: Javasolta, hogy Jákli Viktor a Mezőgazdasági Bizottság elnöke és Lajkó
Andor a műszaki iroda vezetője egyeztessenek és kerüljön újra napirendre a július 10-ei
ülésen ez a téma.
Megszavaztatta ezt a javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
149/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „Dunaföldvár
közigazgatási területén erdő telepítésének feltételei” című előterjesztés tárgyában a döntést a
2012. július 10-ei soros ülésén hozza meg.
Határidő: 2012. Július 10.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
11. Ingatlanvétel Kálvária partfal rendezése során
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Lajkó Andor: Ismertette az előterjesztést. Kb. 300 e Ft. körül lesz a vételár.
Horváth Zsolt: Miért nem kisajátítással történik az önkormányzati ingatlanszerzés?
Jákli János: Javasolta, vegyék meg az ingatlant.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta az előterjesztett határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
150/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megvásárolja a dunaföldvári 4332/6 hrsz-ú, 276 m2 területű ingatlant, mely 5/6-od részben
Petrovics György 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 26. szám alatti lakos, illetve 1/6-od
részben néhai Boócz Gyuláné tulajdonát képezi.
Vételi ár: ingatlan értékbecslés alapján.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Lajos polgármestert az adásvétellel kapcsolatos
iratok aláírására.
Határidő: 2012.december 31.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester

12. Alpolgármester megválasztása
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
13. Törvényességi felhívás Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének mulasztására alpolgármester választás vonatkozásában
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Törvényességi felhívás a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Keresztes Lajos: Elmondta, az önkormányzatokról szóló jogszabályok szerint már a
városnak másfél éve kellene, hogy legyen legalább egy alpolgármestere. Ezzel kapcsolatosan
a Kormányhivatal ennek a hiányosságnak a pótlására hívta fel az Önkormányzatot.
Felhívták figyelmünket, amennyiben a törvényességi felhívásban meghatározott, a
jogszabálysértés megszüntetésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, úgy egyéb
felügyeleti eszközzel élnek.
Ezt azt jelenti, amennyiben továbbra sem lesz alpolgármestere Dunaföldvárnak, a
Kormányhivatal megállapítja a jogszabálysértést és bírósághoz fordulhat. A bíróság nagy
valószínűséggel szintén felveti ezt a hiányosságot és felszólít bennünket a hiányosság
pótlására. Az ügy végül az Országgyűlés elé kerülhet, ami dönthet a Képviselő-testületünk
feloszlatásáról is.
Reméli, erre nem kerül sor. Kérte, szüntessék meg ezt a problémát.
Az ő részéről már eddig is minden kompromisszumos megoldásra kész volt, gondol itt pl.
arra, hogy a bizottságok kialakításánál minden megoldásban partner volt, amit ideje lenne
most az alpolgármester megválasztásával ellentételezni. Amennyiben ma lesz alpolgármester,
úgy a következő testületi ülésen nyitott minden megoldásra pl. egy második alpolgármester
megválasztására is.
Alpolgármesternek javasolta Takács Zoltán képviselőt megválasztani.
A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének Tóth
István képviselőt, tagjainak Horváth Zsolt képviselőt és Kiss Lajos Csaba képviselő javasolta.
Megszavaztatta javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
151/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a polgármester javaslatára – a
képviselők közül az alábbi személyeket választotta az alpolgármester választás során
közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjává:
Elnök: Tóth István
Tagok: Horváth Zsolt és Kiss Lajos Csaba
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Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
A szavazás idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
Tóth István: Ismertette a titkos szavazás eredményét, miszerint a leadott érvényes szavazatok
száma 7 db, melyből 4 fő támogatta Takács Zoltán alpolgármesterré választását, 3 fő pedig
nem.
Keresztes Lajos: A városnak továbbra sincs alpolgármestere.
152/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – titkos szavazással külön
jegyzőkönyv szerint – Takács Zoltán (Dunaföldvár, Gábor P. u. 3.) képviselőt nem választotta
meg alpolgármesternek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
A szükséges nyilatkozatok és a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva.
Keresztes Lajos: A Kormányhivatal törvényességi felhívására határozatot küldünk.
Az előterjesztés szerinti javaslat egészüljön ki azzal, hogy az alpolgármester választást
„ameddig szükséges napirendre fogja tűzni és lebonyolítja”
Megszavaztatta az általa tett kiegészítéssel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal
2012. május 11-én kelt XVII-B-22/433-1/2012. számú alpolgármester választás kérdésében
tett törvényességi észrevételét tudomásul veszi.
Az alpolgármester választást a Testület megalakulását követően megtartott valamennyi
munkaterv szerinti ülésén napirendre tűzte és lebonyolította és ameddig szükséges napirendre
fogja tűzni és lebonyolítja.
Határidő: A TM. Kormányhivatal értesítésére 2012. június 30.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
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14. Döntés Dunaföldvár fekvőbeteg ellátási körzethez való tartozásról
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Nem volt írásos anyag.
Keresztes Lajos: Elmondta, áprilisi testületi ülésen hoztak olyan határozatot, miszerint
Dunaföldvár városa fekvő betegei továbbra is Dunaújvárosban legyenek ellátva.
A GYEMSZI vezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy Dunaföldvár vagy elköteleződik
Dunaújváros iránt, ami annyit jelent, hogy a Székesfehérvár és Budapest beteg utat választjuk,
vagy visszatérnek a Dél-Dunántúli régióba Szekszárd, Pécs irányába. Kérték, mielőbb
döntsön a Testület arról, hogy mit szeretne.
Dr. Süveges Árpádné: Az Oktatási-, Egészségügyi Bizottság foglalkozott a témával. A
bizottság nem igazán tudott dűlőre jutni. Neki személy szerint is vannak kétségei.
A közelség azt indokolja, hogy Dunaújvároshoz lépjünk.
A betegektől olyan információja van, hogy sok esetben elmentek egyes betegségekkel
Szekszárdra. Sokan járnak Szekszárdra. A lakosság álláspontját e tekintetben képviselni
nehéz. Nem tudják hitelesen képviseli a lakosságot.
Takács Zoltán: A bizottsági ülésen részt vett Dr. Móricz Zoltán vezető háziorvos, aki azt az
álláspontot képviselte, hogy Dunaújvároshoz csatlakozzanak. Az igazi döntés akkor lenne, ha
népszavazást tartanának kérdésben.
Keresztes Lajos: Sajnos népszavazásra, vagy közvélemény kutatásra nincs idő. Ha nem
döntünk, akkor 2012. július1-től automatikusan a megyei illetve a régiós határok lépnek
életbe, tehát a betegút szempontjából Szekszárd és Pécs lesz az irány.
A Képviselő-testület áprilisi határozatának megküldését követően levelet kaptak a
Dunaújvárosi Kórháztól, melyben közölték, hogy örömmel várnak bennünket.
Jákli János: Úgy tűnik a képviselők többsége a Dunaújvárosi Kórházhoz való csatlakozást
támogatja. Javasolta, szavazzanak erről, azután majd meglátjuk elfogadják-e csatlakozási
szándékunkat.
Jákli Viktor: Szerinte a lakosság is a Dunaújvárosi Kórházhoz való csatlakozást akarja.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta azt a javaslatot, miszerint Dunaföldvár
fekvőbeteg ellátás tekintetében a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbetegellátási körzetéhez tartozzon és ennek megfelelően a betegút Dunaújváros-SzékesfehérvárBudapest legyen.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi döntést hozta:
154/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2012.(IV. 24.) KT
határozatát hatályon kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:
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Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel arra a tényre, hogy az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII tv. módosítását a
parlament napirendjére tűzte - ismételten megtárgyalta a város egészségügyi ellátásával
kapcsolatos azon kezdeményezését, miszerint a jelenleg szabályozásnak megfelelően a város
továbbra is a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Kht. fekvőbeteg-ellátási körzetéhez
tartozzon, és ennek megfelelően a betegút Dunaújváros-Székesfehérvár-Budapest legyen.
A Képviselő-testület a városlakók ellátási érdekeit figyelembe véve kéri, hogy a település
továbbra se a 60 km-re lévő Szekszárdi Balassa János Kórházhoz, hanem a 20 km-re fekvő, az
ÁNTSZ honlapján közzétett, a fekvő betegellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi
ellátási kötelezettségi listája szerint a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházhoz tartozzon.
Dunaföldvár Város Önkormányzata e határozatával – hivatkozással a 2012. július 1-jén
hatályba lépő eljárásjogi rendre – megkeresi az ÁNTSZ Országos Tiszti-főorvosi Hivatal
Egészségügyi Igazgatási és Jogi Főosztályát.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
15. Tájékoztató DBM-MONI aktuális finanszírozási kérdéseiről
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Nem volt írásos anyag.
Keresztes Lajos: Tájékoztatásul elmondta, iskola finanszírozás kérdésében a következő
probléma van: Május végi adatok szerint Bölcskének 20.344 e Ft-ot kellett volna május 31-éig
átutalni, ezzel szemben 16 millió forintot utalt át.
Madocsánál is hasonló a helyzet, 21.181 e Ft. átutalására lett volna szükség, ezzel szemben 15
millió forintot utalt át.
Sajnálatos módon az iskola eddigi gazdasági vezetője olyan leveleket küldött ki a két
településnek, melyben azt jelezte, hogy mindkét településnek jelentős pénzmaradványa van.
Bölcske és Madocsa is azt az álláspontot képviseli, amíg ez a kérdés nem tisztázódik, nem
hajlandók fizetni nekünk. A 2008-ban megkötött DBM-MONI megállapodás szerint mindenki
a mi iskolánknak utal. A gesztor önkormányzat, tehát Dunaföldvár igényli le az összes állami
támogatást és mi utaljuk át az iskolának. Mivel az Önkormányzatnak utalnak, a főigazgató
hosszú ideig nem tudott a hiányosságokról, a késői utalásokról. Bölcske és Madocsa nem
finanszírozza le az ő részét.
A tévesen kiküldött elszámolás miatt Bölcske és Madocsa abban a fikcióban él, hogy mi
visszatartjuk a pénzüket, ezért olyan álláspontot képviselnek, hogy visszatérnek az eredeti
megállapodásban megfogalmazott lehetőséghez és közvetlenül az iskolához akarnak utalni.
A holnapi nap folyamán Petrovics Józsefné főigazgató bemutatja az iskola új gazdasági
vezetőjét és emellett foglalkoznak az iskola finanszírozás kérdésével is.
Június elején levelet írt Bölcske és Madocsa polgármesterének, mindketten azt a választ
adták, hogy egyből az iskolának szeretnének utalni.
Egyenlőre azt kértük a főigazgató asszonytól, hogy bölcskei és madocsai számlákat ne fizesse
ki.
Bárdos Lászlóné dr.: Az iskolánk gazdasági csapata kimutatta, hogy az általuk felhasznált
pénz és amit időarányosan kellett volna adniuk az hogyan áll. Bölcskének valóban hiányzik az
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a 4 millió forintja, Madocsánál 5 millió forint nincs itt, de ők ezt az 5 milliót még nem
használták fel.
Az Önkormányzat az iskolával egyezik, csak a két településnek kellene elmondani, mi hogyan
van és hova finanszírozzanak.
Bölcske és Madocsa tudomásul veszi, hogy még kellene fizetniük.
Keresztes Lajos: A rossz pénzügy kimutatást anélkül küldte ki Bölcskének és Madocsának a
volt gazdasági vezető, hogy előzetesen egyeztetett volna az Önkormányzattal.
16. Dunaföldvár, Felső-Öreghegyen közút elnevezése
Előadó: Keresztes Lajos polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellett található.
Keresztes Lajos: Ismertette az előterjesztést.
Tóth István: Ez az utcanév már jobb, mint az előzőleg előterjesztett „Málna köz” elnevezés.
Igaz inkább valamilyen szőlőfajta nevet tudott volna elképzelni, de ezt támogatja.
Keresztes Lajos polgármester megszavaztatta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2012.(VI.19.) KT.
határozat
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dunaföldvári 94/6 és 95/6 hrszú közút megnevezéseként a „Szőlő utca” elnevezést hagyja jóvá és engedélyezi a
címnyilvántartás ennek megfelelő módosítását.
Felelős: Keresztes Lajos polgármester
Határidő: azonnal
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Keresztes Lajos polgármester a nyilvános ülést
17,05 órakor bezárta.
k.m.f.

Keresztes Lajos
Polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:
Takács Zoltán képviselő
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